
FULL D’INSCRIPCIÓ BLOC COMÚ  DINAMITZADORS PCEE 
 
Cognoms:                              
Nom: 
NIF: 
Data naixement: 
Sexe (home (h) dona (d)): 
Adreça: 
Població: 
Codi postal: 
Telèfon: 
Telèfon mòbil: 
e-mail: 
Titulació acadèmica: 
Titulació esportiva: 
Centre PCEE: 

 

DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ 

 
q Fotocòpia de NIF. 
q Full d’inscripció corresponent, acompanyat de la còpia 

del full d’ingrés de la matrícula. 
 

INSCRIPCIÓ 
 
Inscripció directament al Consell Esportiu del Tarragonès 
amb ingrés bancari al següent número de compte:  
CC. de BBVA:  
ES81 0182 8366 56 0200053207 
Import del curs: 43,00 € 
 
Data límit segon període d’inscripció:  
Dijous, 20 d’octubre de 2016, a les 14 hores. 
Cal fer constar a la transferència les següents dades: 
Nom i cognoms i concepte “BLOC COMÚ PCEE 2016” 
 
D’acord el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal, us informem que les dades recollides seran 
incorporades a un fitxer sota la responsabilitat del Consell Esportiu del Tarragonès, 
per tal de complir amb els compromisos que es deriven de la relació que mantenim 
amb vostè. També, l’informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició per escrit a la nostra adreça: carrer de Les Coques núm. 3, 
Tarragona (43003). 

 
 

CONTINGUTS 
El curs es complementa amb la formació específica de 35 
hores dirigida a DINAMITZADORS ESPORTIUS del Pla 
Català de l’Esport a l’Escola (estiu).  
 
Important: aquesta formació està adreçada al voluntariat 
i el seu certificat d’assistència NO dóna accés al Registre 
Oficial de Professionals de l'Esport (ROPE). 
 
Bloc Comú (15 hores) 
-Salut i activitat fisicoesportiva. 
-Evolució psicològica del jove esportista. 
-Recursos metodològics en l’ensenyament de l’activitat 
física i l’esport. 
-Educació i esport: tècnics, pares, esportistes. 
-Contraindicacions per a la pràctica esportiva. 
-Lesions esportives: primera atenció davant una lesió. 
-Aplicació pràctica de primers auxilis. 
-Malalties transmissibles i activitat esportiva. 

 

SEU i HORARI 

BLOC COMÚ 
Seu: Institut Collblanc, la Canonja 

DATA  HORARI MATÈRIA 
24.10.16 17:30-21:30h Psicopedagogia  
07.11.16 18:30-21:30h Primers Auxilis 
14.11.16 18:30-21:30h Primers Auxilis 
21.11.16 18:30-21:00h Metodologia 
28.11.16 

DILLUNS 

18:30-21:00h Metodologia 
 

INFORMACIÓ 

Consell Esportiu del Tarragonès 
C/ Les Coques, 3. 43003 Tarragona 
Tel. 977.24.94.84 / Fax. 977.23.51.67. 
e-mail: info@cetarragones.cat - http://www.cetarragones.cat/ 
 
Representació Territorial de l’Esport a Tarragona 
C/ Major, 14 3er. 43003 Tarragona  
Tel. 977.25.14.87 / Fax. 977.25.14.93 
http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/formaci
o/escola-catalana-ece/ambit-formatiu/voluntariat/ 

 
 
 
 
 
 

CCCUUURRRSSS   DDD ’’’ IIINNNIIICCCIIIAAACCCIIIÓÓÓ   AAA   TTTÈÈÈCCCNNNIIICCCSSS   DDD ’’’EEESSSPPPOOORRRTTTSSS   PPPEEERRR   AAA   
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